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O® la subvenţii ne-am 
luat «Mo. Majorările f âe 
pmfyaxi m u  Instalai deja : 
ta aproape toate domenii
le, la majoritatea produse
lor şi serviciilor. Şocul 
n-a fost incă resimţit la 
Întreaga dimensiune. Pen
tru atenuarea lui, principa
lele mari confederaţii sin
dicale din ţară au desfă
şurat un amplu dialog cu 
guvernul. Cele şase reven
dicări au fost discutate şi 
rediscutate, Întoarse pe 
toate feţele, pentru găsi
rea celor mai bune soluţii, 
care să satisfacă şi gu
vernul, dar mai ales să 
asigure populaţiei condiţii
le suportării stării tot mai 
precare a vieţii. Grevele 
cu care au ameninţat sin
dicatele s-au produs în 
trepte. Cum se ştie', pri
mii care au declanşat gre
ve, în data de 5 mai, au 
fost sindicaliştii „vîrfului

Conflictul sindicate-guvern s-a atenuat
de lance", care este „Fră
ţia” dlui Miron Mitrea, cei 
din Blocul Naţional Sindi
cal, „dirijaţi” de dl Matei 
BrăteanU, şi cel din sin
dicatul „Sanitas”. Celelal
te trei mari confederaţii 
sindicale — C.N.Ş.R.L., „Al
fa” şi „Cerea” — au hotă

rât o amânare a grevei cu 48 
de ore, în speranţa că gu
vernul va găsi disponibili
tăţi de rezolvare şi a ce
lor două revendicări ră
mase în dezbatere din şa
se aflate in conciliere.

Spre meritul lor, ma
joritatea salariaţilor şi a 
liderilor de sindicat din 
întreprinderile şl instituţii
le judeţului nostru au 
perceput lucid şi responsa
bil consecinţele încetării

lucrului chiar şl o singu
ră zi şi nu şi-au permis 
luxul să... luxel» şi mai 
mult economia naţională, 
producţia materială, pro
priile realizări şi venituri. 
Aşa se face că şi în 5 
mai, şi ieri — sperăm că 
şi azi, şi în continuare — 
atmosfera de muncă din 
judeţ să fie destul de cal
mă, chiar angajantă. „Sin
dicatele noastre au nego
ciat cu consiliile de admi
nistraţie, au găsit soluţii 
de rezolvare a revendică
rilor şi nu au întrerupt 
activitatea, ne-a spus dl 
Dorin Smeu, preşedintele 
Uniunii Judeţene a Sindica
telor Libere Hunedoara, din 
componenţa C.N.S.L.R. Spe
răm că azi (ieri, 6 mai

a®. — n.n.) se va semna 
protocolul între guvern şi
sindicate şl astfel conflic
tul va fi complet stins, oa
menii. îşi vor putea vedea 
liniştiţi de munca şi de 
viaţa lor".

în  schimb, sindicatul 
„Sanitas" Deva rămâne pe 
poziţia anunţată, potrivit 
căreia dacă nu se rezolvă 
divergentele şi probleme
le speciale ridicate în fa
ţa Ministerului Sănătăţii, 
azi, 7 mai, se va declanşa 
o grevă de avertisment, 
fără încetarea lucrului, în 
cele 10 spitale din judeţ, 
afiliate la sindicatul „Sa- 
hitas". iar între orele 13 
—15 — cu întreruperea ac
tivităţii. Poate, totuşi, M. 
S. va fi receptiv la reven

dicam*: miuicaiiţ Ulv. 
deşi până acum nu prea a 
fost — şi. prin măsuri co
respunzătoare, va aplana 
conflictul de muncă.

îmbucurător este fap
tul că la „Coratrans" De
va şi la RATP Deva ac
tivitatea nu a fost dere
glată, că salariaţii de la 
combinatele siderurgice din 
Hunedoara Şi Călan îşi văd 
de lucru şi speră ca şi 
revendicările lor să fie în
ţelese şi soluţionate — 
după cum ne-a relatat ieri 
dl Petru Vaidoş, liderul 
SLI „Siderurgistul" Hu
nedoara.

Când aceste rânduri au 
plecat spre tipar, nu se 
cunoşteau rezultatele fi
nale ale dialogului gu
vern — sindicate, dacă 
protocolul va fi sau nu 
semnat de cele două părţi.

DUMITRU GHEONEA

CUVÂNTUL L IB E R
Orice am zice, tonusul 

nostru fizic şi psihic, deci 
performanţele în profesie, 
şcoală, sport şi în orice 
alt domeniu depind de
nivelul de viaţă, de să
nătatea noastră. Iar fe
meia mamă şi gospodină 
are rolul primordial în
crearea atmosferei fami-; 
liale. Ea are grijă ca
membrii familiei să îm
brace o haină impecabOă, 
să trăiască într-un aPar" 
tament curat, ea veghează 
la sănătatea celor mici, 
1» pregăteşte mâncarea, 
bucătăria devenind' pentru 
cele mâl multe gospodine 
micul lor univers In ca- 
re-şi duc... veacul.

Munca femeii în gos
podărie înseamnă dăruire, 
dublată de eforturi. Dar 
iată că după ce ajunsesem. 
In timp, ca anumite lu
cruri manuale să fie fă-

RENUNŢĂRI
cute cu ajutorul obiectelor 
electrocasnice, scumpirea 
energiei electrice şi ter
mice (respectiv 28 lei/ 
kWh şi 24 lei mc de gaz 
metan) ne va obliga la re
nunţări. Tot mai multe 
persoane s-aU resemnat, 
făcându-şi calcule şi ,a- 
j ungând la simplul raţio
nament eă-i mai eficient 
să lucreze precum... stră
bunica. Ce repercusiuni 
vor avea scumpirile în 
lanţ asupra personalităţii 
femeii, pe umerii căreia 
cad în mod obişnuit gri
jile, mărunte, dar atât de 
importante ale casei ? O-

r f j  i bligată la economii pe.\.9 ? toate fronturile, va re
nunţa în mod sigur tot

:i T mai des la  a folosi maşina
de spălat, mixerul şi as

n O piratorul. După ce a re
i O ‘ nunţat la serviciile „labo

ratoarelor de frumuseţe".
\i-y- va renunţa la cumpărarea

’ de paste făinoase, biscuiţi
!- J  ' şi alte dulciuri, preferând 

să şi le prepare singură.
r »  > Dar şi la vizionarea unor
! f - > filme ori piese de teatru
A ;  r în alt lăcaş decât propria*

; locuinţă, la televizor. (A-
ceasta în cazul că mai 
rezistă). Fiindcă folosirea

f - : î
măturii în locul aspirato
rului, a mâinilor în locul
maşinii de spălat şi a 
mixerului va însemna timp 
irosit, oboseală, surmenaj. 
Ne întoarcem, deci, în 
timp, cu 180 de grade? 
(E.S.)

Poluarea — un factor 
prezent în viaţa cotidiană

Discuţie cu dl TEODOT BÎTCA, director la A- 
genţia de Protecţie a Mediului Deva

Nu întâmplător am rea
dus în discuţie problema 
fenomenului poluant, fe
nomen care se revarsă a- 
proape zilnic în viaţa noas
tră. Factorii poluanţi sunt 
dintre cei mai diverşi, iar 
implicaţiile uneori nebă
nuite. Ne-am propus în ce
le din urmă doar o privi
re de ansamblu asupra a- 
cestui sindrom, cu spriji
nul dlui Teodot Bîtcă, di
rector la Agenţia de Pro
tecţie â Mediului Deva.

— După cum bine se 
ştie, opina dl director, ac
tivitatea agenţiei noastre 
vizează un control strict 
asupra noxelor emanate In 
atmosferă' şi In ape, cu 
perspectiva de a ne ex
tinde investigaţiile asupra 
solului şi a vegetaţiei. Ur
mărim In mod special zo
nele Deva, Hunedoara, Că
lan şi Valea Jiului.

— Dle director, v-aş 
propune să vă referiţi la 
câteva dintre particulari
tăţile fenomenului de faţă 
pe principalele zone de 
poluare. .

— Aş începe cu zona 
Hunedoara, unde se consta
tă frecvente depăşiri la 
pulberile In suspensie, de
păşiri de 5—6 ori peste 
limitele admise. Există, de

asemenea, emanaţii de a- 
cid clorhidric, oxizi de a- 
zot, oxid de sulf, care re
zultă din procesele tehno
logice.

Vorbind despre poluare 
nu se poate omite Cerna. 
care este considerat un 
pârâu degradat, curgând 
în aval de combinat, da
torită apelor reziduale 
provenite prin cele 20 de 
evacuări, la care se adau
gă şi cele de la E.M. Te- 
liuc.

Urmărim în mod deose
bit cianurile, al căror grad 
de periculozitate este ri
dicat. Şi aici am avut si
tuaţii când depăşirile au 
fost de 15—16 ori peste 
limitele STAS. In situaţii

CORNEL POENAR 

(Continuare in pag. a 2-a)

Multe comisii locale con
stituite pentru aplicarea 
Legii fondului funciar au 
lucrat în deplin respect 
faţă de litera şi spiritul 
legii, de interesele cetă
ţeanului şi de simţul de 
dreptate. în acele locali
tăţi nu s-au întâmplat nici 
crime pentru pământ, nici 
permanente stări eonflie- 
tuale interumane. Din pă-
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pământul avea să-i aducă 
încă o mare şi nouă su
ferinţă.

în 1958, di Gheorghe 
âjâlcomiş, din Simeria, a 
cumpărat în locul numit 
„Cot şi Arini" un lot de 
pământ de 1120 mp, în
cheind pentru aceasta cu 
vânzătorul un contract 
provizoriu. Victoria de 
tristă amintire a colecti-

0 nedreptate iui poate 
fi îndreptată prin 
alta şi mai mare

cate, se cunoaşte Şi rever
sul medaliei.

Omul, despre al cărui 
necaz vom scrie în cele 
ce urmează, pare să fi fost 
predestinat suferinţelor de 
tot felul ,căci drumurile 
pe care le-a bătut pentru 
a afla adevărul lui — un 
adevăr care, din păcate, 
nu-i mai putea aduce nici 
un folos material — ar 
însuma înconjurul pămân
tului pe la Ecuator. Tot

Oifffa p z / -
— Dragă bărbate, medicul mi-a recoman

dat să călătoresc. Unde mergem ?

— La... alt medic !

vizării a adus şi la Si- 
meria această formă co
lectivă de proprietate a- 
supra pământului. Cum 
parcela cumpărată de fa
milia Măieomiş se afla în 
perimetrul C.A.P., iar el 
a refuzat să intre în co
lectiv, i s-a repartizat altă 
parcelă, cu altă identitate 
în cartea funciară, la mar
ginea perimetrului. în  ca
pătul • parcelei astfel re
partizate, se afla un petic 
de pământ de 330 mp, 
plin de mărăcini şj gu
noaie, de care se împie
dicau mereu oficialităţile 
care vizitau zona. „Şă cu
reţi dumneata bucata asta 
de loc şi să-l munceşti 
pentru dumneata' — i-a 
spus dlui Mâlcomiş ingi-

ION CIOCLEI 
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Partidul Renaşterea şi 
Independenţa României, ţi
nând cont de conjunctura 
politică, economică şi so
cială prin care trece ţa
ra. a analizat în şedinţa 
extraordinară a comitetu
lui director, din ziua de 
4 mai, situaţia creată ea 
urmare a acţiunilor re
vendicative ale sindicate
lor ce .au loc în această 
perioadă.

Comitetul director al 
Partidului Renaşterea şi 
Independenţa României 
declară: „Suntem con
ştienţi că tranziţia la e- 
conomia de p iaţă. implică 
din partea tuturor sacrifi
cii. Suntem adepţii trece
rii României la economia 
de piaţă, sprijinim refor
ma iniţiată pe toate pla
nurile în societatea româ
nească, în acest context, 
ne desolidarizăm de acele 
partide, formaţiuni negu- 
vernamentaie şi organizaţii 
sindicale care cred că feste 
momentul să lovească în 
guvern şi, mai ales, să 
provoace un nou seism în 
economia românească, im
plicit să provoace declinul 
vieţii politice. Acest mo
ment, după aprecierea 
noastră, a fost ales total 
neprielnic. Mai grav este 
faptul că se speculează i- 
deea de protecţie socială 
în scopuri străine dezvol
tării României. Apreciem 
că manifestările din aces
te zile, desfăşurate stft 
egida unor sindicate, nu 
au numai un suport eco
nomic. De aceea, le respin
gem.

în numrie comitetului di
rector al Partidului Re
naşterea şi Independenţa 

României

AUGUSTIN SEBESTYEN, 
IOAN NBCULAI 

MUNTEANU,
ION DABULEANU

PRECIZARE

Referitor la articolul 
„Robirea sau dezrobirea ţă
ranului' publicat în ziarul 
nostru din data de 6 mal 
1993, dl ing. Marcel Ma- 
nole, director generai al 
S.C. „Decebal" S.A. Deva, 
ne face cunoscut pentru 
cei care predau la aba
toarele din judeţul Hune
doara animale pentru tă
iere, că sumele reprezen
tând contravaloarea aces. 
tora NU SUNT IMPOZA
BILE.

*  *  m m m m m m m m m m m m

ÎN ZIARUL DE AZI

C O S I N Z E A N A
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0  OR AR ? Una se scrie, alt
ceva este îns,ă în realitate. Ne 
referim la orarele puse la ve
dere de librăria, coafura şi fri
zeria din Baia de Criş. De la 
ora 8 la ora 16, ar trebui să fie 
deschise, dar la prânz sunt în
chise! întrebarea este urmă
toarea : de ce nu se face un 
orar care să poată fi respec
tat ? (V.N.)

O  TEST, Aflăm de la dna prof. 
Mariana Braşoveanu că la Fo
rumul german din Deva va avea

loc, în data de 15 mai â.c., ora 
10, testul de limbă germană pen
tru elevii din clasa a V-a. Pen
tru informaţii' şi înscrieri, a- 
dresaţi-vă la telefon 615092 ori 
la sediul din strada A. Iancu, 
bl. 4, parter. Program de func
ţionare : luni, orele 10—14, mier
curi 16—19 şi vineri 16—20. La 
sfârşitul trimestrului iii, un grup 
de şase copii vor participa Ia 
Festivalul internaţional al co
piilor de la Viena. (E.S.)

O FOTBAL. După cum ne in
formează dl Ionel Stanca, 'a n 
trenor la juniori III — Mureşul 
Deva, începând de azi, vineri, 
7 mai, până duminică inclusiv, 
se desfăşoară faza de zonă in
terjudeţeană, între primele echi

pe de juniori III, la care parti
cipă echipele Liceului de Fotbal 
..Banatul" Timişoara, Liceului 
de Fotbal „Ardealul* Arad, 
C.S.S. Caransebeş şi „Mureşul" 
Deva. (S.C.)

0  REDISTRIBUIRE. Unitatea 
nr. 72 din cadrul S.C. „Avram; 
Iancu" Brad şi-a redeschis uşi
le recent într-o ţinută nouă, du
pă o toaletizare şi împărţire a 
vechiului spaţiu. Acum unitatea 
dispune de două încăperi : una 
pentru nefumători, care doresc 
să servească produse de cofetă- 
rie-patiserie: îngheţată din im
port, dulciuri, cealaltă cu pro
duse alcoolice fine, din ţară şi 
din străinătate, unde se poate 
fuma. Un singur lucru comun în

ambele încăperi — amabilitatea 
personalului de aici. (AI.J.)

0  CARTIERE ALE DEVEI 
ÎN BE?NA. Dl Gheorghe Suciu, 
din Deva, str. M. Eminescu, bl. 
42, ap. 5, a venit la redacţie 
şi ne-a relatat despre o situa
ţie care-1 nemulţumeşte pe dum
nealui ca şi pe alţi oameni ce 
locuiesc în această parte a mu
nicipiului ; dacă centrul Devei 
este luminat noaptea ca în pli
nă zi, periferiile sunt cufundate 
în cea mai adâncă beznă. De 
exemplu, de la întâlnirea stră
zilor Minerului şi Eminescu, pâ
nă ' la capătul cartierului Micro 
15, nu arde nici un bec. Dl Gh. 
S. roagă F.R.E. Deva să se gân
dească şi la " cartierele periferi
ce tTr.R.)
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Comuna Tomeşti este 
alcătuită din 8 sate locui
te de oameni harnici, ce 
lucrează pământul şi cresc 
animale multe. Dintr-un 
calcul simplu, rezultă că 
fiecare dintre cele 450 de 
gospodării are 3 bovine, la 
tot a treia este o pereche 
de boi sau cai ş.a. Comuna 
Tomeşti n-a fost coopera- 
tivizată, ceea ce explică 
starea materială bună a 
oamenilor. Pot fi văzute 
aici case foarte frumoase, 
gospodării bine rostuite, 
cu acareturi multe.

La prima vedere, într-o 
astfel de localitate consi
liul local nu ar prea avea 
ce face. Sigur, aplicarea 
Legii nr. 18 nu este atât 
de importantă ca în loca
lităţile unde au existat u- 
nităţi agricole socialiste, 
dar se pune problema îm
părţirii pădurii. După si
tuaţia existentă la consiliul 
local, urmează a se acor
dă oamenilor 245 ha pă-

La Tomeşti, viaţa curge domol
dure. Cum se ştie „Rom- 
silva“ nu acordă pădure de
cât pe bază de acte, lucru 
foarte firesc. De aceea, pu
nerea în posesie a celor 
ce au dreptul la pădure 
este oarecum întârziată. Pâ
nă in prezent, au fost a- 
tribuite doar 35 ha de pă
dure. Măsurătorile a u ; loc 
în prezent în satele To
meşti şi Tiuleşti, unde se 
apropie de sfârşit, urmând 
să înceapă în celelalte sa
te. Acţiunea nu trebuie 
forţată, dar poate fi gră
bită.

O acţiune pe care şi-a 
asumat-o cu răspundere 
consiliul local este organi
zarea păşunatului anima
lelor. Prin strădania dnei 
inginer agronom Marioa- 
ra Beke, au fost aduse în
grăşăminte chimice, cu ca

re s-au fertilizat 80 ha 
păşune comunală. Ea a- 
ceastă acţiune — adminis
trarea azotatului de amo
niu —. au luat parte un 
mare număr de oameni, 
posesori de animale.

Din discuţia ce am a- 
vut-o recent cu dnii Oc- 
tavian Tămaş, primarul co
munei, şi Ioan Bulz, vice- 
primar, am reţinut faptul 
că numărul de animale es
te în continuă creştere. A- 
proximativ jumătate din 
numărul de bovine sunt 
bivoliţe, animale puterni
ce; foarte potrivite pentru 
pantele comunei, animale 
ce dau lapte foarte gras.

Necazurile oamenilor din 
satele comunei Tomeşti 
sunt acelea ce se regăsesc 
şi în alte localităţi mai în
depărtate de căile de ac

ces şi anum e: •  „Devtt“ 
Deva nu plăteşte la timp 
laptele ce i se livrează şi 
tot cu mare întârziere a- 
duce şi tărâţele •  Apro
vizionarea reţelei comer
ciale se face rar şi cu 
marfă puţină •  în comună 

, sunt foarte multe motoco- 
sitoare şi nu se găsesc pie
se de schimb pentru ast
fel de utilaje •  Sunt neca
zuri cu circulaţia autobu
zelor, cu întreţinerea dru
mului ce leagă centrul de 
comună cu şoseaua naţio
nală etc. Dar oamenii nu 
fac din ele — deşi nu le 
acceptă — capete de ţară, 
ci-şi văd cu vrednicie de 
multele treburi ce-i aşteap
tă pe ogoare, în această 
primăvară ce a venit târ
ziu şi a aglomerat lucră
rile foarte mult. Astfel, 
la Tomeşti se poate spune 
că viaţa curge domol.

TRAIAN BONDOR
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Despre masaj şi binefacerile sale
Toate la timpul lor, spu

ne românul. Şi pentru toa
te e un timp. Avem un 
timp al deplinei înfloriri, 
apoi al maturităţii, şi, în 
final, al senectuţii. Ne 
place sau nu, tinereţea 
zboară pe nesimţite. Pu
terile ne lasă, ţinuta nu 
mai este cea de odinioară, 
oasele încep să ne doară. 
Apelăm la calmante, dar 
medicamentele au şi con
traindicaţii, iar folosite 
timp îndelungat pot crea 
alte neplăceri. Ca să nu 
mai vorbim de preţurile la 
care le putem procura, 
chiar compensate. Şi tot 
cesturile ridicate îi îm
piedică pe tot mai mulţi 
suferinzi să-şi trateze a- 
fecţiunile într-o staţiune 
balneară.

Ce mai putem face pen
tru a ne menţine în for
mă şi după 45 de ani, mai 
ales că viaţa de orăşeni 
ne condamnă la sedenta
rism ? „Un tratament de 
întreţinere** — ni s-a răs
puns la S.C. „Davira" 
S.R.L. Deva. Dl Romulus 
David, patronul firmei, 
practică profesia de ma
sor, în Deva. din 1974. 
A lucrat cu Ana Aslan la 
Institutul de Geriatrie Bu
cureşti. A lucrat şi cu lo
turile naţionale de fotbal şi 
de gimnastică. Intre cei 
care-1 caută pentru 
serviciile sale sunt oameni 
din municipiu,. unii clienţi 
permanenţi de aproape 
două decenii, dar şi veniţi 
din cele mai îndepărtate

colţuri ale ţării şi chiar 
străini.

Masajul are un efect 
direct şi imediat, în pri
mul rând asupra muşchi
lor, redându-le vitalitatea 
şi elasticitatea. Ei acţio
nează asupra oaselor, a; 
jungându-se la regăsirea to
nusului necesar unei vieţi 
active. Dispar durerile, 
stările de oboseală şi sen
zaţia de apăsare, revine 
puterea de muncă şi do
rinţa de viaţă. Sunt efecte 
simţite de toţi cei care 
fac masaj. Dar am cunoscut 
şi cazuri mai deosebite, în 

. care printr-un masaj fă
cut sistematic, la anumite 
intervale, s-au evitat in
tervenţii chirurgicale. Dna 
O., din Deva, a trecut pes
te două hernii de disc prin 
masaj, fără să ajungă pe 
masa de operaţie. Şi dna 
I., tot din Deva, se simte 
bine în urma masajului 
fără de care coxartroza de

care suferă ar fi trebuit 
operată.

Cei mai mulţi oameni 
caută cabinetul de masaj 
pentru un tratament de 
întreţinere. Dar masajul
poate avea efecte şi în re
cuperare, cum ar fi de 
pildă în cazul entorselor. 
La cerere, doamnele pot 
face şi masaje faciale pen
tru întreţinerea tenului,.
pentru a-şi menţine pe 
lângă mobilitatea şi suple
ţea organismului şi tinere
ţea chipului. Dl David ne-a 
mai spus că un masaj bi
ne făcut are şi alte efec
te, la fel de benefice, a- 
supra circulaţiei, în regla
rea metabolismului. Da
că la aceste efecte adău
găm absenţa inconveniente
lor tratamentelor medica
mentoase, avem o imagi
ne reală asupra avanta
jului masajului.

VIORICA ROMAN

In curtea Şcolii Ge
nerale din Tomeşti, 
ne-a atras atenţia un 
monument ridicat „in 
memoria eroilor că
zuţi în războiul din 
1940—1945". Sunt în
scrise pe această cru
ce (practic, fiind O 
cruce din piatră) ze
ce nume de oameni

AMBIGUITATE

din comună, căzuţi în 
cel de-al doilea răz
boi mondial. Monu. 
mentul a fost restaurat 
şi sfinţit în 1991. De
sigur, de apreciat fap
tul că se respectă me
moria eroilor. Treaba 
este însă că tot pe 
monument scrie că a 
fost ridicat în 1937 ! 
Reiese, deci, că în 1937 
s-a înălţat un monu
ment în memoria ce
lor căzuţi în 1940—’45. 
O ambiguitate care ar 
trebui corectată. (V.N.)

•  VÂNZĂTOR NEA
UTORIZAT. întrucât a 
cumpărat zahăr şi ulei 
din reţeaua comercială de 
stat, produse pe care le 
vindea de la domiciliul său 
din Băcia, fără să posede 
autorizaţie, lui Iosif Bu
cura i sra aplicat amen
da de rigoare, spre "învă
ţătură de minte.

•  VALUTA, BAT-O 
VINA. Neavând nici o 
ocupaţie, Florin Bulgar 
(25 de ani, din Deva) a

Aflăm de la poliţie
fost prins în timp ce în
cerca să facă afaceri cu 
valută în staţia Peco din 
Ilia. El a fost amendat 
cu 15 000 de lei şi i s-au 
confiscat 50 DM şi suma 
de 15 000 de lei. Similar 
s-a procedat şi în cazul 
lui Mircea Petrescu, şo
fer la Energomontaj, sec
ţia Ilia, pentru o faptă 
asemănătoare.

•  RECUPERARE. Bu

nurile în valoare de 
60 000 de lei, pe care Io- 
sif Ciprian Crişan şi Ni- 
colae Aurelian le-au fu
rat dintr-un garaj din 
Petroşani, au fost recu
perate. Celor în cauză li 
s-au Întocmit dosare pe
nale. La fel s-a procedat 
şi în cazul lui Iulian 
Gh. Luteanu, miner la 
E.M. Petrila, care a sus
tras dintr-o locuinţă bu
nuri în valoare de 25 000 
de lei.

•  Am început de la o potcovărie •  Când mun
ceşti, n-ai vreme să... câştigi •  Unde n-am con
struit? •  închei la o cărămidărie...

La Călan, dar nu pe 
platforma industrială, l-am 
reîntâlnit pe dl ing. A- 
LEXANDRU CIOROGARU. 
Cine nu-1 ştie pe fostul 
director general de la 
I.C.S.H. ? Nostalgie, amin
tiri...

— Să trăiţi, dle direc
tor general. Eu aşa vă 
zic. Tot tânăr ?...

— Cum se vede. Mintea 
şi oasele care nu munceso 
ruginesc. Omul se menţi
ne bine, sănătos, numai 
dacă este activ, mereu în 
priză. Vă spune Gioro- 
garu.

— Argumente ?
— Eu muncesc de când 

mă ştiu. Am început la o pot
covărie. Apoi... Nu mă în
treba pe unde am trecut.

— Să ne amintim de ce
le mai importante.

— Am ajuns la Hune

doara în 1956. Hunedoara 
era un vast şantier. E- 
ram inginer constructor
stagiar. Am lucrat la con
struirea blumingului, a la-

Hunedoara. Apoi la Câm
pia Turzii, Călăraşi, Oţelu 
Roşu, Târgovişte, Caran
sebeş, Alba Iulia, Aiud. 
Despre Călan ce să vă mal 
spun, l-am făcut de la fun
daţie...

— Când eraţi director 
general la I.C.S.H, eraţi 
greu abordabil. Mereu so
bru (cu plus), ocupat, che
mat. Am fost de puţine ori 
în biroul dv.

MINTEA Şl OASELE
minorului de semifabricate. 
Rând pe rând — stagiar, 
şef de lot, şef de şantier...

— Până la director ge
neral...

— Stai, stai. Oho, a fost 
o cale lungă. Cu multe 
necazuri, dar, să fiu cin
stit, şi cu multe bucurii.

— Unde a construit in
ginerul Ciorogaru ?

— Mult, foarte mult la

— Dar ne întâlneam . pe 
şantiere. Ce vă spuneam 
eu? Nu vorbiţi cu mine, 
cu directorul general, staţi 
de vorbă cu constructorii, 
cu maiştrii, şefii de lot şi 
de şantiere. Ei construiesc. 
Aveam dreptate ?

— Ce v-a plăcut mai mult 
şi mai mult să construiţi ?

— Tot ce aduce tărie, pu
tere pentru ţa ră : furnale.

aglomeratoare, cocserii, tur. 
nătorii, oţelării. Dar şi ca
se bune, trainice, pentru 
oameni.

— Anii au trecut.»
— Aşa cum ziceţi. Dar 

munca nu m-a părăsit. 
Construiesc o fabrică de 
cărămidă la Caransebeş. 
De fapt, e gata. Livrăm.

— De la potcovărie Ia 
cărămidărie ?

— Da. Trecând pe la 
bluming, furnale, cocserii, 
oţelării, multe blocuri de 
locuinţe, cu mii şi mii de 
apartamente.

La I.C.S.H. mulţi oa
meni mi-au spus că au 
crescut sub „aripa" lui 
Ciorogaru.

— Dacă dumnealor zic 
aşa,' îmi pare bine. Peste 
33 de ani, cât am lucrat 
împreună, ne-am respectat 
reciproc, am fost umăr 
lângă umăr, gând la gând. 
La bine şi la greu. Dragul 
meu, află de la m ine: alt
fel nu-ţi poţi apropia su
fletul oamenilor. Şl dacă 
nu-1 ai lângă al tău...

Gh. I, NEGREA

n o t a

IZ AMAR
Nu cu intenţia de a gă

si nod în papură am 
intrat (marţi, 4.05) Ia...
„Tropicanâ" de lângă 
casa de cultură devea- 
nă. Am fi dorit să ser
vim o răcoritoare. Dar, 
pentru că tânăra, de Ia 
tejghea (frumoasă ce-i 
drept), n-a schiţat nici 
cel mal mic gest care 
să însemne o invitaţie,

ori o întrebare, am ieşit. 
Dar nu fără un iz amar 
în urma sfidării şi a lip
sei de respect afişate.

Chiar nu realizează a- 
ceste tinere — la propriu 
dar şi in meserie — că 
baruri, chioşcuri, cafene
le şi puncte stradale âu 
apărut la tot pasul ? Deci 
şi vânzătoare şi barmane ! 
Păcat că nu toate au în
clinaţie şi mai ales do
rinţă de a fi în slujba 
semenului. Că de luat ba
nii în schimbul unor măr
furi... nu presupune cine 
ştie ce pricepere... (E.S)
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0 nedreptate nu poate fi 
îndreptată prin alta şi mai mare

(Urmare din pag. 1)

nerul şef al C.A.P. L-a 
defrişat, l-a curăţat, l-a 
muncit. Vreme de 31 de 
ani l-a muncit.

A venit revoluţia şi au 
urmat o seamă de acte 
reparatorii cu privire la 
proprietate. Şi astfel, toţi 
cei care vreme de 30—40 
de ani n-au dus grija şi 
nici dorul pământului, şi-au 
amintit că ei sau părinţii 
lor au avut in proprietate 
pământ. Structurile, ca şl 
topografia proprietăţilor 
funciare, însă, suferiseră 
între timp mari transfor
mări, astfel că o reconsti
tuire exactă a lor nu mal 
era posibilă. Unele comisii 
însă şi-au propus să le 
reconstituie întocmai cum 
au fost. Şi astfel; pe o 
parte din pământul pe 
care omul acesta chinuit 
toată viaţa de nedreptăţi şi 
incertitudini l-a muncit 
peste 30 de ani,-, a fost 
instalat proprietarul care 
a prezentat „acte de iden
titate" de la Cartea Fun
ciară. Parcela lui Gheorghe 
Mâlcomiş a fost prelungită 
de comisie în continuarea 
a ceea ce-i mai rămăsese 
din vechea — şi precum 
se vede ipotetica — sa 
proprietate, peste drumuri 
bătucite de roţile tractoa

relor, peste alte mărăci- 
nişuri şi insule de pipirig. 
„Asta-i pământul dumita- 
le !“ — i s-a spus în numele 
dreptului divinizat al pro
prietăţii.

Organele locale din 
Simeria cunosc situaţia. 
Dna Lucia Mireştean, se
cretarul consiliului local, 
ne spunea : „Omeneşte, eu 
înţeleg că omul acesta a 
fost nedreptăţit, dar ni
meni nu poate contesta 
actele de proprietate eli
berate de notariat**.

Să fie acesta capătul de 
tunel din care un om nu 
mai poate ieşi ? O fărâmă 
de dreptate tot s-ar putea 
face, dacă ar exista cine 
s-o facă. Actualul deţină
tor al parcelei despre â 
cărei soartă n-a mai vrut 
să ştie atâţia amar de ani 
şi care a primit un pământ 
productiv, să fie obligat a 
aduce în aceeaşi stare — 
de pământ productiv, ceea 
ce un bătrân bolnav şi so
ţia sa au primit cu titlu 
de proprietate, deşi au fost 
obligaţi să părăsească o 
parcelă făcută fertilă prin 
sudoarea frunţii lor. Sau 
dacă nu, vorba dnei se
cretar : Numai justiţia mai 
poate restabili dreptatea 
şi adevărul, căci o nedrep
tate nu trebuie reparată 
prin aRa şl mai mare.

Poluarea — un factor 
prezent în viaţa cotidiană
(Urmare din pag. 1)

de secetă, când gradul de 
diluţie este mic, concen
traţiile sunt mult mai mari.

— Vorbind despre ape, 
care este situaţia râurilor 
Strei şi Jiu?

— Streiul este poluat, în 
aval de canalul colector 
principal provenit de la 
S.C. „Sidermet" S.A. Că
lan, cu cianuri, suspensii, 
fenoli, etc. Referitor la po
luarea Streiului, datorită 
conţinutului ridicat de cia
nuri şi alte substanţe to
xice, evacuate în apele râu
lui, în februarie a.c., a 
fost întocmită o plângere 
penală împotriva unităţii.

Cât despre Jiu (Est şl 
Vest) şi aiei avem de a 
face cu o contaminare a 
apelor, ca urmare a pre- 
paraţiilor de cărbune şi a 
Termocentralei de la Pa- 
roşeni, în unele situaţii.

*— Dle director, revenind 
Ia poluarea atmosferei, ca
re este situaţia în zona De
va ?

— Surprinzător, totuşi, 
pentru această zonă este 
faptul că în ultima pe
rioadă rezultatele consem
nează o diminuare a po
luării la cele două obiec

tive economice — Termo
centrala Mintia şi „Casiar* 
Chişcădaga. Rareori sunt 
depăşiri ale limitelor ad
mise. Poluarea în oraşul 
Deva este dată în mare 
măsură şi de praful stra
dal, la care se adaugă sus
pensiile de la halda de 
steril.

— De mult timp se vor
beşte de elaborarea Legii 
protecţiei mediului. Care 
este, totuşi, realitatea ?

— Din păcate, actualele 
sancţiuni de care putem 
să uzăm, în cazul depăşi
rii limitelor admise, sunt 
mai mult simbolice. Spre 
exemplu, unele categorii 
de sancţiuni sunt cuprinse 
între 1000—3000 de lei, cu 
plata a jumătate din 'mi
nim (500 lei), sancţiune ce 
este nesemnificativă.

— Se. vehiculează, de 
asemenea, zvonul că radio
activitatea atmosferică es
te depăşită în unele zile. 
Ce rezultă din datele a- 
genţiei ?

— Prin laboratorul nos
tru, facem determinări ale 
radioactivităţii aerului, 
solului, apei şl vegetaţiei. 
Până în prezent, toate re
zultatele se încadrează în 
limitele fondului natural.
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CA O DIMINEAŢĂ ÎNSORITĂ
Cel care urma să devină 

succesorul imediat în ga
leria marilor nume ale li
teraturii noastre s-a năs
cut în ţinuturile năsăude- 
ne, la Hordou. Aici a în
văţat primele slove cu 
dascălul Tănăsucă, trecând 
apoi la şcoala primară din 
tTelclu, Iar de acolo la 
liceul din Năsăud. Socie
tatea de lectură „Virtus 
romana rediviva", consti
tuită în 1870, facilitează 
climatul în care tânărul 
Goşbuc avea să-şi urzească 
cele dintâi versuri pe care 
le publică în revista ..Mu
za Someşană".

La fel ca şi alţi cărtu
rari ardeleni, plin de vi
suri şi de armonii, pătruns 
în toate fibrele de cânte
cul mare al poporului său, 
trece munţii, stabilindu-se 
la Bucureşti, unde avea 
să rămână până la sfârşi
tul vieţii. Bun cunoscător 
al artei populare, iubitor 
de basme, şi pitoresc, cu 
o fecundă imaginaţie şi 
cu ochii înfipţi în nemăr
ginire, George Goşbuc 
s-a înfăşurat de la început 
în vraja argintată a folclo
rului nostru.

Originea lui într-o vatră 
unde se păstrau basme de 
veacuri, versuri străvechi 
cu toată savoarea lor ori
ginală, 1-ău ajutat să ple
ce pe un drum stropit cu• * • * • * • * • * • *

pulbere de stele şi visuri 
fugare, dând naştere unei 
poezii turnate în forme 
artistice superioare.

El intră în literatura 
noastră naţională ca o 
dimineaţă însorită, acom
paniată de cântece de cio
cârlii. aducând aerul sănă
tos al plaiurilor, care a 
avut darul să învioreze su
fletul naţional. Baladele şi

mele, ritmul, culoarea, pro
za poeziei lui Coşbuc sunt 
atât de specifice, încât ex
clud posibilitatea imita
ţiei".

Gu avântul tinereţii în
frigurate, tânărul poet, la 
numai 20 de ani, încărcat 
de vraja basmelor, s-a 
lăsat prins de imaginaţia 
populară, s-a plimbat în 
„patru margini de pământ",

75 DE ANI DE LA MOARTEA LUI 
GEORGE COŞBUC

idilele lui Goşbuc, horele 
sau zborul unei glume e- 
vocă flăcăii şi fetele din 
satele pământului transil
vănean. în  versuri limpezi, 
curgătoare, sprintene ca 
pâraiele munţilor, poetul 
cântă bucuria vieţii. Poe
mele sale sociale: sunt a- 
devărate sunete de trâm
biţă. în 1926. celălalt mare 
scriitor ardelean, Liviu 
Rebreanu, referindu-se la 
opera lui Coşbuc, arăta 
„Venind cu sufletul plin 
şi neprihănit, a dat o în
torsătură nouă versului 
poeziei româneşti. Sănă
tatea exuberantă din ver
surile lui a oprit valul de 
morbideţe sentimentală în 
care căzuseră epigonii lui 
Eminescu. Opera Iul e a- 
tât de personală, încât 
n-a putut face şcoală, Ri-

> * • * • * • * «

a scormonit în meleaguri
le lor pe împăraţi şi feţi- 
logofeţi, crăiese şi „ghină
rari" turnând în versuri 
cea mai frumoasă creaţie 
epică ă noastră — „Nunta 
Zamfirei", care, la timpul 
potrivit, a fost remarcată 
de Titu Malorescu, con
sacrând gloria literară a 
poetului.

Din primul volum de 
poezii — „Balade şi idile", 
ca şi din celelalte — „Fi
re de tort", „Din ziarul u- 
nui> Pierde-vâră" şi „Cân
tece de vitejie" — se des
prinde acea înlănţuire pro
gramatică, asemenea unei 
monografii, în care s-ar 
putea reconstitui viaţa po
porului nostru în toate i- 
postazele ei, Poezia Iul 
Coşbuc, asemenea unei har
fe, eoliene, cântă pe o

claviatură largă, care se 
înfrăţeşte cu cântecul na
turii. în  concepţia poetu
lui, natura are o semnifi
caţie specială. Ea constitu
ie un imens cadru în ca
re omul îşi desfăşoară ac
tivitatea.

Urmărind poporul în 
toate ipostazele lui, Coşbuc 
a reuşit să dezlege anu
mite semnificaţii istorice, 
filozofice şi sociale, dând 
la iveală mari adevăruri pe 
care le-a întruchipat în 
anumite poezii, printre ca
re „Doina", socotită, pe 
drept cuvânt, o cântare a 
cântărilor dintotdeauna a- 
parţinând poporului nostru. 
Păşind mereu înainte. în
să, Coşbuc n-a rămas nu
mai un poet al ideilor de 
la ţară. Pe cât de gingaşe 
sunt sentimentele din „La 
oglindă", pe atât de cum
plite, dar îndreptăţite, sunt 
cele din „Noi vrem pă
mânt !“. ~ Acestea constitu
ie două extreme ale acele
iaşi strune coşbuciene, în 
tre care vibrează sufletul 
popular. Acele zguduitoare 
note din „Noi vrem pă
mânt f“ au răzbătut de
parte, chiar peste fruntă- 
şiile ţării, spre inimile. tu
turor asupriţilor şi nedrep
tăţilor.

Prof. ION FRAŢILA, 
Deva
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Aşa se intitulează — tulburător de simplu şi de 
sincer — poezia în care LUCIAN BLAGA comunică 
posterităţii sorocul naşterii sale, îngemănându-1 bi
necuvântatului elogiu adus celui care i-a hărăzit 
poarta intrării existenţiale în satul ce are în nume 
„sunetele lacrimei". E Lancrămul modest din care 
şi-a pornit drumul mărturisit cu conştiinţa valorii 
de sine.

„Aeesta-i drumul tău, mi-au zis părinţii, 
porneşti din văi s-ajungi în slova minţii".
La împlinirea celor 98 de ani de la naşterea .ma

relui poet şi gânditor, cuvine-se a ne opri cu gân
dul asupra „Nebănuitelor trepte* pe care le-a urcat 
„în marea trecere" ce l-a propulsat peste „Cumpăna 
apelor", până „La curţile dorului”, ca să ne strecoa
re în suflet „largi fiori de sfânt mister” cu „Poeme
le luminii" şi să ne lase inestimabilă şi nepieritoa
re zestre „Mirabila sămânţă" a iubirii de „flori şi 
ochi şi buze şi morminte”.

Generoasele şi profundele incursiuni ale poe
tului în istorie şi-ndeosebi în mitologia ce l-a atras 
cu o forţă irezistibilă şi constantă au condus la o-

pere dramatice răscolitoare, generatoare de autentic 
şi durabile emoţii artistice : „Zamolxe”, „Meşterul 
Manole”, „Arca lui Noe”, „Cruciada copiilor”, „Avram 
Iancu" ş.a.

„Aplecat peste întrebările lumii, Blaga este unul 
dintre marii gînditori ai secolului XX, care a con
struit un amplu şi original sistem filosofic structurat 
în vastele sinteze : „Trilogia cunoaşterii”, „Trilogia 
culturii” şi „Trilogia valorilor” — lucrări neexplora
te încă la adevărata lor valoare. în ultimul ciclu de 
poeme, intitulat „Alte poezii" — scris spre sfârşitul 
vieţii şi inclus în volumul postum „Poezii” (1962) — 
simţind probabil nevoia unei mărturisiri totale asu
pra uriaşei sale trude scriitoriceşti, marele creator de 
cultură exclama patetic şi vizionar:

„Viaţa m eat/ O clipă de-ar fi fost să fie/ am 
întrerupt cu ea/ o veşnicie”. Sunt stihuri -ce cuprind 
un adevăr axiomatic, menit să ne orienteze spiritua
litatea asemenea unui reper absolut, înălţat la răs
cruce de drumuri.

: Prof. DUMITRU SUSAN,
V Deva Y.
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lui Tudor Gheorghe

Pe cobza lui cu iz de maghiran 
şi lemnul cald ca trupul de mireasă, 
ciupeşte strunele, apoi le lasă 
să-şi murmure talazul de alean»

iar glasu-i, unduire de mătasă 
cu foşnet de pădure şi de Ian, 
îşi taie drum spre inimi prin timpan 
şi inima nu-1 lasă să mai iasă.

Pribeag de dor prin vârsta tuturora, 
parcă-o livadă creşte după dânsul 
în care, grea de dor, vibrează ora 
şi se-nfrăţeşte zâmbetul cu plânsul.

Se stinge cântul, dar ecoul viu 
ne urmăreşte...

Mână, surugiu 1 ; 
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O INEDITA APARIŢIE EDITORIALA CE
PROPUNE O SOLUŢIE INEDITA ÎN 

SOLUŢIONAREA STĂRILOR TENSIONALE 
LUMEA CONTEMPORANA

DIN

VICTOR ISAC:

Cunoscutul filosof şi po
litolog Victor- Isac ne o- 
feră o inedită apariţie în 
editura „Gândirea româ
nească" — cartea intitulată 
„Dreptul istoric şi pacea 
mondială*..

Concepută ea un vast e- 
seu filosofic, întemeiată pe 
o bogată bibliografie (dar 
fără să abunde în citarea 
stufoasă a surselor de re
ferinţă), redactată într-un 
stil alert şi de o liminară 
concizie, lucrarea dlui 
Victor Isac porneşte de la 
premisa că dreptul istoric 
tradiţional, dincolo de me
ritele sale, conţine şi de
fectul de a fi permis acu
mularea unor stări tensio
nale ce produc cunoscu-

Dreptul istoric 
mondială
tele convulsii din lumea 
contemporană: războaie,
conflicte interetnice, te* 
rorism etc. Autorul propti* 
ne, în consecinţă, „corn* 
plementarea, până la sub* 
stituire, a dreptului istoric 
al tradiţiei, cu dreptul ist» 
tor ic umanist al contempo
raneităţii".

Valorificând teza lui Itt» 
liu Maniu, potrivit căreia 
„Reminiscenţele istorice şi 
excesele şoviniste sunt 
piedici grele în calea prft» 
greşului", autorul vede se* J 
luţionarea problemelor gre
le ale edificării Păcii mon
diale prin orientarea sprfi 
un nou gen de drept Is
toric, bazat pe valorile 
promovate de umanismul 
etic contemporan.

Prezentând cititorilor a- 
ceastă apariţie editorială^ 
dl Corneliu Coposu con
stată că autorul transplan
tează ideea de drept is
toric din planul istoriogra
fiei în cel al filosof iei is
toriei, reuşind să propună' 
o nouă orientare în gân* 
dire şi un nou gen de a-:' 
titudine în practică, ia  
scopul soluţionării conflie» j 
telor şi tensiunilor exis- : 
tente în lume, inclusiv £  ; 
problemei dreptului isto
ric asupra Transilvaniei.

TIBERIU 1STRATJS

i Vizionare plăcută j
umblă trupul brambura
între cele două ceremonii importante
e un drum înfundat,
în interiorul căruia
trebuie să termini ceva
ce nici n-ai început,
de deasupra ochi miraţi
privesc jocul de-a-ndoaselea
oprind curgerea lui
la intersecţii bizare,
ori ni se iartă totul,
ori ceva e prea încâlcit,
legaţi capetele drumului
cu răsărit şi zenit,
vizionare plăcută,
spectacolul s-a sfârşit.

CARMEN DEMEA

Orice expoziţie de artă 
plastică este o bucurie pen
tru iubitorul de cultură. 
Satisfacţia este reală în 
cazul uneia de sculptură în 
care sunt modelate forme 
tridimensionale în mate
riale definitive —r marmu
ră sau lemn. O astfel de 
expoziţie este deschisă în 
holul Muzeului Judeţean 
din Deva, cu lucrări sem
nate de artistul Constantin 
Sinescu. Numărul lucră
rilor prezentate nu este 
mare, cum nici tematica -nu 
este extrem de diversă. In 
schimb, ideile artistice şl 
calitatea execuţiei sunt 
demne de toată lauda. Gu 
atât mai mult cu cât lu-

CRONICA PLASTICA

Forme în marmură
crul în marmură implică 
precizie, avându-se în ve
dere că un astfel de ma
terial nu se găseşte pe toa
te drumurile, iar preţul 
achiziţionării lui este de
zarmant.

O lucrare interesantă es
te „Trepte în timp", a- 
vând, după cum lesne pri
vitorul îşi poate da sea
ma, o tematică istorică. I- 
nedită este sculptura „Pros
peţime", redând un perso
naj, excrescenţă a unui

spic de grâu. Cândva, am 
întâlnit, la Nicolae Adam, 
un basorelief cu o tema
tică apropiată, lucrare ca
re, cu ani în urmă, a fost 
amplasată pe spitalul oră
şenesc din Orăştie.

Cele mai valoroase sculp
turi ni se par a fi „Alint", 
o maternitate în marmură 
şi o altă „Maternitate", 
tot în marmură, precum şi 
„Familia", în ultima sim- 
ţindu-se oarecare influen
ţă brâncuşiană. Căldura

gesturilor, a sentimentelor 
astfel exprimate este evi
dentă. Constantin SinescU 
comunică cu dezinvoltură 
şi, deopotrivă, cu delicate
ţe, sentimente profund U- 
mane, care ne umplu viaţă 
cea de toate zilele. Me
rită să revedem cât mal 
des astfel de încercări, da 
care avem absolută ne
voie. Sperăm într-o reîn
tâlnire cu creaţia lui Con
stantin Sinescu, poate şi 
cu lucrări în lemn, sin
gura sculptură în lemn 
prezentată în expoziţia 
deschisă la muzeu fiind 
edificatoare. ,H

MINEI. BODEA
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•  CUMPĂR1 apartament
12—3 camere. Tel. 713812, 
după ora 16. (4698)

•  VÂND casă cu grădină
mare şi anexe în comuna 
Vălişoara. Tel. 624612. du-, 
pă ora 16. (5818)

•  VÂND Dacia camio
netă. Tel. 618678. (5857)

•  VÂND convenabil au
toturisme Dacia prove
nienţă Ungaria, 5 viteze, 
stare perfectă, 2—4 ani 
vechime. Deva, Dragoş 
Vodă, nr. 18. (6001)

•  VÂND convenabil a-
partament 3 camere, etaj 
4, Micro 5 Hunedoara, tel. 
713009. (5413)

•  VÂND casă Hune
doara. Informaţii tel. 713790,

(5415)
•  VÂND cazane aramă

fabricat ţuică 170—95 litri, 
execut altele pe comandă. 
Gabor Ianoş, Dobra, str. 
Eminescu, nr. 17. (6019)

•  VÂND televizor color
Telefunkcn, avantajos. Cum
păr 70 mp teren pentru 
construcţii în Deva. - Tel. 
619526. • (6016)

•  VÂND apartament 2 
camere, etaj 4, decomanda
te, bucătărie modificată, 
eventual şi mobilă. Tel. 
626267, după ora 17.

" (6008) 
•  VÂND autoturism Volk- 

: swagen Golf, în stare bu
nă. Tel. 615585. ’ (6002)

•  VÂND ţeavă din oţel
. 40x 2mm 1 =  4,00 m, pen- • 

tru împrejmuiri şi anexe 
gospodăreşti. Informaţii, 
zilnic 10—14, tel. 095/ 
624895. (5988)

•  VÂND garsonieră con
fort I, gaze, Orăştie. Tel. 
642783 sau 642858. (5844)

•  VÂND mixer Electro
nica PM 01, 12 canale, to
be electronice Marj, chi
tară Memphis, copie Stra- 
tocaster, efecte chitară 
Flanger. Over Driver Phan- 
*er, toate bass Stender 
eîappe. Tel. 095/642329, du
pă ora 15. (5996)

•  VÂND televizor color 
Funai, sigilat, telecomandă, 
diagonală 51 cm, 627274.

(6029)
•  VÂND casă în Mâne-

rău. Informaţii tel. 619209. 
după ora 18. (6030)

•  VÂND Dacia 500 cu
îmbunătăţiri şi piese de 
rezervă. Brad, tel. 95/ 
651307 sau 650724. (603ţ7)

•  VÂND două căţeluşe
Dog german, culoare nea
gră, vârsta 5 luni. Crişcior, 
»tr. Zarandului, nr. 73, 
lei. 656018. (6040)

•  VÂND apartament 2
Camere, mobilat, motoretă 
Hoinar şi maşină cusut. 
Fel. 621014. (6045)

.V •  VÂND dulap vitrină, 
.motor bicicletă, sobă pe
trol, geamuri, tel. 660799.

(6042)

•  S.C. „Mecapilemn“ 
SRL Calan vinde lemn 
pentru foc şi garnituri 
mobilă de bucătărie 
din răşinoase. Tel. 
620408, 731037, (5812)

•  VÂND Oltcit stare per
fectă. Tel. 711769, între o- 
rele 18—21. (5419)

•  VÂND urgent aparta
ment 3 camere, parter, preţ 
convenabil. Hunedoara tel. 
720835, după ora 18. (5421)

•  VÂND cărucior copii
(landou -f- sport) şi grâu. 
Relaţii tel. 724657. (5422)

•  VÂND convenabil su
fragerie Valentina. Infor
maţii tel. 729280. (5423)

•  VÂND măgar (armă

sar tânăr). Hunedoara tel. 
712504, după ora 20. (5430)

•  VÂND motor Audi 80
2 uşi, preţ convenabil. Tel. 
716738. (5424)

PIERDERI
•  PIERDUT legitimaţii

serviciu, eliberate de „Fa- 
vior‘-Ir-iştie , pe numele 
Postelnîcu Marioara Şi 
Cristurean Carolina. Se 
declară nule. (6013)

în c h ir ie r i
•  ÎNCHIRIEZ maşină

stradală (exclus româneas
că). Informaţii Arad, tel. 
096/638756, între orele 20 
—22. (6025)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB garsonieră 
confort sporit Arad, cu si
milar, sau apartament 2 
camere Deva. Tel. 617418.

(5973)
•  SCHIMB apartament 2

camere proprietate, Hune
doara, cu apartament 2 
camere, Deva. Tel. 628988, 
după ora 16. (5991)

•  SCHIMB garso
nieră Craiova, cu a- 
partâment sau garso
nieră Deva. Telefon 
620884. (5835)

OFERTE 
DE SERVICII

•  FIRMA STARIMPEXi
angajează COMIS-VOIA
JOR — cu studii de conta
bilitate. Preferăm vârsta 
între 25—35 ani. Tel. 
318989, orele 9—16. (5983)

•  INCOTA ATLAS REI-
SEN SIBIU efectuează 
transport de pasageri şi 
colete pe rtita : Deva — 
Nurnberg — Heilbronn — 
Stuttgart — în zilele de 
8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
mai şi pe ruta Deva — 
Wurzburg — Frankfurt — 
Siegen — Dortmund — în 
zilele de 12, 19, 26 mai.
înscrieri la 0956/18882, o- 
rele 16—21. (4515)

•  CAUT femeie îngrijit
copil 2 ani, zona Gojdu. 
Tel. 629607. (6021)

•  SOCIETATEA CO-
MERCIALA „MUMIN“ Im
port Export SRL Deva 
angajează contabil princi
pal cu vechime. Informa
ţii tel. 623265. (6047)

•  SC „ELEGANT SERV“ 
SRL execută lucrări de 
construcţii, zidărie, tencu
ieli, montări gresie, fa
ianţă, dulgherie. Angajăm 
zidari-faîanţari. Informaţii 
tel. 620790, orele 8—20.

-(6026)
•  FIRMA particulară an

gajează zugravi, parche- 
tari, faianţari, precum şi 
tineri în vederea califică
rii în lucrări de finisaj. In
formaţii Deva, 620898, du
pă ora 20. (5847/6046)

•  ANGAJEZ o persoa
nă proprietar autoturism şi 
posesor carnet conducere 
pentru transport marfă. 
Tel. 619526. (6016)

DIVERSE
•  ..CU autorizaţie 7198/

1992, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea de croi
torie cu desfacere, repre
zentată prin Chiria Maria 
din Hunedoara. (5853)

•  CU autorizaţia 7962/
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis depozit en gros 
cu desfacere produse ali
mentare si neindustriale 
prin Dorobăţ Iordache din 
Orăştie.

•  CU autorizaţia 4735/
1991, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea de- ali
mentaţie publică şi cam
ping, minîhotel turism, prin 
Cociuba Ioan din Geoagiu 
Băi. (5985)

•  A APARUT „MAGA
ZINUL SANATÂŢU“ or. 2 
*— mal 1993. Din sumar: 
Cât & tr&it Iancu din Să- 
cămaş; Viaţa intimă a lui 
Napoleon; Insuficienţa se. 
xualâ masculină; Usturoiul 
contra colesterolului. (4558)

•  CU autorizaţia 6532/
1992, emisă de Prefectu
ra judeţului Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă de morârit, ali
mentaţie publică etc., re
prezentată de Bîltean Â- 
medel din Sălaşu de Sus, 
sat Rîu Mic. (6043)

•  CU autorizaţia nr.
8000/14.04.1993, eliberată de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, a luat fiinţă asocia
ţia familială birtul „La 
Viorel“, cu sediul în Ba
ra, reprezentat prin Necsi 
Viorel, cu obiect de acti
vitate comercializare pro
duse alimentare agricole, 
industriale, alimentaţie pu
blică. (6009)

•  CU autorizaţia 7942, 
din 14.04.1993, eliberată de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, a luat fiinţă activi
tatea independentă cu se
diul în Sântămăria Orlea, 
reprezentată prin Tepeş 
îoan, având ca obiect de 
activitate comercializare în
călţăminte, îmbrăcăminte, 
alimentaţie publică. (6013)

•  CU autorizaţia nr.
7941, din 14 aprilie 1993, 
eliberată de Consiliul Ju
deţean Hunedoara, a luat 
fiinţă activitatea indepen
dentă cu sediul în Sântă
măria Orlea, reprezentată 
prin Ungur Gheorghiţă, cu 
obiect de activitate alimen
taţie publică, comercializa
re încălţăminte-îmbrăcă- 
minte. (6014)

COMEMORĂRI

•  CU adâncă-durere, 
Doina şi Tudor Iones- 
cu, fiică şi ginere, a-, 
nunţă împlinirea a 
şase săptămâni de la 
decesul fulgerător al 
scumpei lor mame, 
care a fost

MARIA CORC1U 
Comemorarea va a- 

vea loc în data de 8 
mai 1993, ora 12, la 
Cimitirul Ortodox din 
str. Eminescu. Dum
nezeu s-o - odihnească 
în pace! (6035)

DECESE

•  SOŢUL Duma La- 
dislau, din Silvaşu de 
Jos, cu inima zdro
bită de durere, anun
ţă că s-a stins din 
viaţă draga şi credin
cioasa lui sdţie,

ANA DUMA, 
în etate de 72 de ani. 
Dumnezeu, s-o odih
nească ! înmormânta
rea, vineri, 7 mai, 
ora 14, în Silvaşu de 
Jos. (6031)

•  DUMA Sigismund 
fiu, Simona noră' şi 
nepoţeii Raluca şi Se- 
bastian. cu sufletul în
durerat şi copleşiţi de 
lacrimi, se despart 
pentru totdeauna de 
buna lor mamă şi 
bunică,

ANA DUMA, 
din Silvaşu de Jos, 
pe care au iubit-o 
mult si au respectat-o 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace t____ _

pentru durerea pricinuită 
in urma pierderii mamei, 

ANA DUMA, 
din Silvaşu de Jos. (6034) 

•  CADRELE didactice şi 
personalul de la Universi
tatea Ecologică Deva sunt 
alături de dl prorector Si- 
gismund Duma in clipele 
grele prin care trece da
torită pierderii mamei sa
le,

ANA DUMA,
din Silvaşu de Jos. Sincere 

“condoleanţe! (6033)

•  CU adâncă durere, 
anunţăm dispariţia 
fulgerătoare a celui 
care a fost un bun 
tată şi soţ,

maior
CONSTANTIN

DUMITRU
în vârstă de 43 de ani. 
Lacrimi şi flori pe 
mormântul tău. Veşnic 
nemângâiaţi, fiul Că
lin, soţia Maria, socrii 
Cornel şi Eugenia* 
cumnaţii Andronic şi 
Aron, cumnatele Ma
ria şi Silvia, nepoţii 
Radu şl Florina. în 
mormântarea azi, 7 
mai, ora 13, la Balata.

(6023)

•  COLEGII din Di
recţia de Telecomuni
caţii Deva sunt ală
turi de Constantin Ma
ria, în greaua sufe
rinţă pricinuită de 
pierderea soţului,

maior
CONSTANTIN

DUMITRU
Sincere condoleanţe!

(6027)

•  UN coleg adevă
rat ne-a părăsit ful
gerător, cel care a fost

maior
CONSTANTIN

DUMITRU
Cu inimile îndoliate, 
îţi jurăm amintire 
veşnică. Foştii colegi 
de la UM 01719 Deva.

(6054)

•  DIRECŢIA DE TE
LECOMUNICAŢII HU
NEDOARA adresează 
sincere condoleanţe 
familiei  ̂ îndoliate la 
dureroasa ‘despărţire 
de cel care a fost

toaior
CONSTANTIN

DUMITRU
din cadrul Comendui- 
rii militare de transmi
siuni a judeţului Hu
nedoara. (4699)

•  FAMILIA Ghenea 
Stelicâ deplânge tre
cerea în lumea veş
niciei a iubitului nos
tru frate, cumnat, şl 
unchi,

CONSTANTIN
GHENEA,

a cărui amintire o 
vom păstra mereu vîe.

(5425)

•  FIUL Dan, nora 
Silvia, nepotul Paul, 
cu durere în suflet a- 
nunţă trecerea în ne
fiinţă a celui care a 
fost
prof. CONSTANTIN 

GHENEA
înmormântarea va a- 
vea loc azi, 7 mai 1993, 
ora 14, de la Capela 
Cimitirului Gh. Apos
tol, din Hunedoara.

(5428)

•  SINCERE condolean- 
ţe, întreaga noastră com
pasiune familiei Duma, din 
partea studenţilor Univer
sităţii Ecologice Deva,

•  FAMILIA Ghenea 
Ioan deplânge dispariţia 
fulgerătoare a iubitului 
nostru frate, cumnat, şi 
unchi,

prof. CONSTANTIN 
GHENEA,

a cărui amintire o vom 
păstra mereu vie. (5429)

EXPO

S.C. „SIDERURGICA*

S.A. HUNEDOARA

O R G A N I Z E A Z Ă  

MOB — METALICA

In incinta CLUBULUI „SIDERURGISTUL" 
în perioada 6,05. — 31.. 05. 1993 ,care vă o- 
feră:

•  garnituri de bucătărie
•  hol şi terasă
9  dormitoare şi baie
•  biblioteci, fotolii, canapele
•  mobilier pentru dotarea unităţilor de 

alimentaţie publică; bar, cofetărie, patiserie 
etc. _

•  mobilier pentru dotarea unităţilor tu
ristice : han, cabană, camping, hotel, terasă 
hotelieră.
CEREREA DVS REPREZINTĂ PENTRU NOI 

COMANDA FERMĂ
In funcţie de preferinţele DVS, se pot e- 

xecuta si alte comenzi.
VĂ AŞTEPTĂM *

S.C. „ORĂŞTIETRANS" S.A. ORĂŞTIE 
str. Unirii, nr. 76, jud. Hunedoara 

Vinde la preţuri avantajoase următoarele:
•  Anvelope 1100/20 — diagonale, produc

ţie internă;
•  Acumulatori 12/60 — pentru autoturis

me — import Italia
•  Lichid de frână — import Italia. (334)

V I Z I T A Ţ I  
MAGAZINUL DE DESFACERE 

AL S.C. „B,A.D.P.S.“ S.A. DEVA 
cu un bogat sortiment de mărfuri, la pre

ţuri avantajoase, situat în strada Emanoil Goj
du, nr. 79.

Telefon 095/627115, fax 095/627875.
(4561)

SOCIETATEA COMERCIALA „MACON* — 
S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 1, 
judeţul Hunedoara, telefoane 095/613930, 
612333, int. 112, fax 626060, telex 72249.

Vinde în condiţii avantajoase .cu preţuri 
negociabile : ...

•  Cărămizi refractare CA—75 şi C—71 de 
diverse tipuri (normale şi-speciale), cât şi cără
midă silică;

•  Utilaje pentru industria materialelor de 
construcţii (ventilatoare de diverse tipuri; des- 
prăfuitoare hidraulice; moară cu blindaje, fără 
biie, 0 1250 x 1250; diafragme; pompe diverse 
tipuri; vagoneţi cu rafturi, ecartament 600 mm; 
transportoare cu bandă; elevatoare cu cupă; ba
terie rezervoare etc.).

Se poate negocia şi plata în BARTER în 
cazul unor produse care sunt necesare societăţii 
noastre comerciale. (330)

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. J/20/618/1991. Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie. 35. jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestora.^
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